Zpráva z akce „Setkání partnerů CSV v Pardubickém kraji“
19. října 2016
Dolní Sloupnice v Pardubickém kraji

Pravidelné pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji proběhlo
na podzim roku 2016 v areálu společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici a bylo
spojeno s následnou odbornou exkurzí v hostitelské společnosti včetně prezentace projektů
realizovaných z Programu rozvoje venkova.
V úvodu setkání byly představeny dosavadní aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2016 jak
z perspektivy Pardubického kraje, tak i v kontextu dalších krajů a národní úrovně. Ohlas
a otevřená diskuze k prezentaci těchto aktivit posloužil v plénu k inspiraci při návrhu aktivit
na další období, ale i zpětné vazbě, kdy se potvrdilo, že ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov
partneři napříč Českou republikou otevírají zajímavá, aktuální a inspirující témata spojená
s realizací politiky rozvoje venkova. Aktivity Celostátní sítě pro venkov jsou partnery oceňovány
dále zejména díky možnosti si na bázi zainteresovaných aktérů vzájemně vyměňovat zkušenosti,
know-how, znalosti, ale i se podporovat, hledat společné postoje a prostor pro spolupráci.
Setkání plynule přešlo do otevřeného fóra, kde jednotliví účastníci postupně představili své
organizace, aktivity ve venkovském prostoru a cíle, o které usilují. Každý účastník měl možnost
prezentovat svůj námět k aktivitám Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji pro další
období, tyto náměty byly veřejně diskutovány, rozpracovány a promítnuty do návrhu
Regionálního ročního prováděcího plánu na rok 2017.
Následovalo představení hostitelské společnosti, jejího podnikání, ale i praktický výklad a pohled
na aktuální problémy na trhu s mlékem a masem. Družstvo v současnosti hospodaří na cca 3000
ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů. Společnost
se věnuje jak rostlinné, tak i živočišné výrobě, provozuje bioplynovou stanici, stravování
a středisko mechanizace. Dceřiná společnost zajišťuje provoz jatek, výrobu masných výrobků,
distribuci a provoz 8 podnikových prodejen.
Setkání bylo zakončeno odbornou exkurzí s výkladem v provozech společnosti v Dolní Sloupnici
a Němčicích. Byl prezentován projekt realizovaný s podporou Programu rozvoje venkova 20072013 Hnojiště a stáj, registrační číslo: 13/018/1111a/453/000325, dále projekt schválený ale
nakonec realizovaný bez podpory Programu rozvoje venkova 2007-2013 Přístavba masné
výroby, registrační číslo: 13/019/1131c/453/002483 a i projekty nového programového období
2014-2020 v realizaci Modernizace farmy Němčice, registrační číslo: 15/001/0411h/453/000168
a Rozšíření technologie masné výroby, registrační číslo: 15/001/0421b/453/000037.
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